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Předložená bakalářská práce se zaměřuje na aktuální téma hrozby pravicového extremismu a 

jeho sílící podporu. Problematika je zde zpracována případovou studií situace v německé 

spolkové zemi Sasko vymezenou lety 1995 až 2004. 

Práce je dělena na dva hlavní a jeden doplňující tématický okruh. První z nich se 

věnuje důvodům pro nárůst počtu členů strany NPD a jejích voličů v Sasku, druhá z nich 

analyzuje problematiku příznivců extremistických stran (nejprve obecně a poté na příkladu 

NPD). Doplňující kapitolou je pak zpracování odrazu tématu v deníku Mladá fronta DNES a 

Ústeckém deníku. Z pohledu zvoleného tématu je struktura odpovídající a i rozsah 

jednotlivých částí je tématu přiměřený. Práce neobsahuje závažnější formální nedostatky a je 

psána velmi živým a srozumitelným jazykem.  

V první části Hobíková hledá důvody podpory extremistických stran u vývoje 

v Německu v průběhu a po jeho sjednocení. Poukazuje na negativní socio-ekonomické jevy, 

jež provázely a následovaly sjednocení Německa. Ty měly vliv na posílení základny 

extremistických stran. Nárůst podpory živily další citlivé sociální reformy – jejich hlavním 

jmenovatelem se staly především reformy Hartz. Nejsilněji dopadly na oblasti bývalého 

východního Německa, které se po sjednocení Německa stále ještě ekonomicky neodrazilo ode 

dna. Dále také Hobíková správně akcentuje nový program NPD z roku 1997 – tzv. Drei-

Säulen-Konzept, který byl jednoznačně prvním systematickým programem NPD, se kterým 

slavila úspěch. Opíral se o snahu získat „hlavy“ lidí, získat ulice a následně parlamenty. De 

facto se scénář tohoto programu po vstupu NPD do zemského sněmu v Sasku naplnil. 

V části věnované reflexi v tisku zvolila Hobíková pro analýzu Mladou frontu DNES 

jako celostátní a (mimo bulvár) nejčtenějších novin a Ústecký deník, jako noviny vycházející 

pro obyvatele regionu, který sousedí se spolkovou zemí Sasko. V obou periodikách zaznělo 

varování proti vzestupu podpory NPD. 

Přeložená práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji 

k obhajobě. Navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
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